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ATA DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

FÍSICA, realizada aos 09 dias de fevereiro de 2010. Presidência: Prof. Dr. Emerson 

Galvani. Comparecimentos: Prof. Dr. Adilson Avansi de Abreu, Profa. Dra. Bianca 

Carvalho Vieira, Prof. Dr. José Bueno Conti, Prof. Dr. Jurandyr L. Sanches Ross, 

Profa. Dra. Lígia Vizeu Barrozo, Prof. Dr. Luis Antonio Bittar Venturi, Profa. Dra. 

Regina Araújo de Almeida, Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan, as representantes 

discentes: Karine Mirieli dos Santos Costa e Priscila Venâncio Ikefuti e a secretária 

Rosângela Fidalgo Garcez.  JUSTIFICATIVAS: Justificaram a ausência os 

Professores Doutores: Prof. Ailton Luchiari, Prof. Alfredo Pereira de Queiroz Filho, 

Profa. Cleide Rodrigues, Profa. Célia Regina Gouveia Souza. Antes de dar início à 

reunião o Prof. Emerson apresentou as novas representantes discentes: Karine Mirieli 

e Priscila Venâncio Ikefuti (titulares), os suplentes são os alunos Carlos Batista e 

Elaine Rosangela da Silva. O Prof. Emerson incluiu no Expediente os itens 1.5. 

Treinamento da Pró-Reitoria, sobre o preenchimento do relatório CAPES; 1.6. 

Avaliação externa da FFLCH-USP e a Profa. Sueli Ângelo Furlan acrescentou o item 

1.7. Projeto de Lei sobre o Código Florestal.  1. EXPEDIENTE. 1.1.ANPEGE – 2ª. 

Convocatória Aracaju/SE, entre os dias 08 e 09 de março de 2010. O Prof. Emerson 

informou que será uma reunião mista de pesquisadores e que as datas da reunião 

foram transferidas para os dias 8 e 9 de março, o Prof. Luís será o representante do 

programa na reunião. O Prof. Emerson falou sobre a programação da reunião. 1.2. 2º 

Comunicado Chamada Pública MCT/FINEP/CT-INFRA-PROINFRA 01/2009. O Prof. 

Emerson informou que esse edital com parceria da FINEP que está oferecendo até R$ 

360 milhões para implantação, modernização e recuperação da infra- estrutura física 

de pesquisa, o Prof. Emerson falou sobre os procedimentos para o pedido e  informou 

que a data máxima para a apresentação de um sub-projeto seria até 25 de fevereiro, o 

pedido será encaminhado para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A Profa. Sidneide 

comentou que o Laboratório de Pedologia já teria um projeto pronto e manifestou 

interesse em submeter o mesmo ao edital. Todos aprovaram a submissão do projeto 

do Laboratório de Pedologia para o Edital. A documentação foi entregue em mãos 

para a professora Sidneide e enviado por email após o término da reunião. 1.3. 
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Portaria sobre docentes aposentados DAV/CAPES. O Prof. Emerson explicou que a 

prática do programa após a aposentadoria do docente era passá-lo de permanente 

para colaborador, agora segundo a portaria DAV/CAPES o docente aposentado 

deverá continuar na categoria de permanente se assim desejar, mesmo o docente 

com uma baixa produção tem a opção de permanecer como permanente. Os docentes 

colaboradores produtivos realmente contribuem de forma positiva para o aumento da  

produção do programa de pós-graduação uma vez que não entram na divisão da 

produção total do programa. O Prof. Emerson explicou que durante o triênio o 

permanente e o colaborador devem ficar na mesma categoria e não seria interessante 

para o programa que todos fiquem como permanente. Os docentes aposentados 

serão mantidos como colaboradores, e caso os colaboradores tiverem interesse em 

tornarem-se permanentes deverão se manifestar por escrito a esta coordenação. 1.4. 

Andamento do relatório CAPES – O prof. Emerson informou sobre a situação dos 

currículos lattes dos professores e informou que os funcionários Cida e Rogério estão 

trabalhando no relatório. O prof. Emerson informou que a data para entrega do 

relatório se encerra em 01/03/2010. Na última reunião da CPG, encaminhou à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação um pedido de prorrogação para entrega em 10/03/2010, 

os programas  com nota 3 e 4 da FFLCH que devem entregar em 24/02 solicitou a 

entrega para o dia 01/03/2010. Sobre os alunos informou que há um volume grande 

de discentes com publicação e que o Rogério está digitando esses dados, uma vez 

que a importação do curriculum lattes para os alunos não está disponibilizada pelo 

sistema. O prof. Emerson disse que espera que no final de fevereiro o relatório já 

esteja bem consolidado, o relatório será impresso e colocado no escaninho de cada 

docente para posterior correção ou acréscimo de informações. O prof. Emerson 

informou que somente a parte sobre os projetos dos laboratórios ainda não está 

completa, pois a grande maioria não encaminhou as informações solicitadas. 1.5. 

Treinamento da Pró-Reitoria sobre o preenchimento do relatório CAPES. O Prof. 

Emerson informou que haverá uma reunião no dia 10 de fevereiro, às 14h00 na Pró-

Reitoria de pós-graduação com as secretárias e coordenadores dos programas. 1.6. 

Avaliação externa da CAPES na FFLCH-USP. O Prof. Emerson informou que a 
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comissão foi composta por 5 avaliadores: Prof.ª Dr.ª Guita Grin Debert, Prof. Dr. 

Francis Didier Wolff, Prof. Dr. Jacyntho José Lins Brandão, Prof. Dr. José 

Borzacchiello da Silva, Prof. Dr. Jorge Miguel de Melo Viana Pedreira. A reunião 

envolveu toda a FFLCH, a comissão deu uma prévia da avaliação. Será produzido um 

documento que será encaminhado para as chefias. A pós-graduação foi bem elogiada, 

na graduação foi apontada a questão da evasão dos alunos. O Prof. Jurandyr 

enfatizou que a pós-graduação foi elogiada e comentaram sobre a evasão e o tempo 

longo para formação dos alunos. O Prof. Emerson informou que foi solicitado pela 

comissão o perfil dos alunos da pós-graduação, a FFLCH possui 2.600 alunos e cerca 

de 550 defesas, em média nos últimos três anos, por ano, foi solicitado ainda a 

origem/instituição do aluno que mostrou que 35% são oriundos da FFLCH e 65% são 

de universidades estaduais, federais, particulares, etc. 1.7. Projeto de Lei que altera o 

Código Florestal. A Profa. Sueli informou que está tramitando na câmara federal um 

projeto de lei encaminhado pela bancada ruralista que desfigura a Lei 4711 de 1965. 

Nesta nova lei eliminam-se os artigos que tratam da proteção de APPs de Rio, topos 

de morro e reservas legais, o mais grave ainda torna o CONAMA um órgão consultivo 

e não deliberativo. A Profa. Sueli informou que estão sendo organizadas audiências 

públicas no país para manifestação em relação ao projeto. O ministério público de São 

Paulo organizou uma audiência pública no dia 08 de fevereiro, onde a Profa. Sueli 

participou com a Profa. Yara Shaeffer Novelli do Instituto Oceanográfico da USP, as 

professoras participaram de uma mesa em defesa do referido código. A Profa. Sueli 

ressaltou a importância do departamento e dos programas de pós-graduação se 

manifestarem a respeito, uma vez que trata-se de um grave retrocesso na proteção 

ambiental. A Profa. Sidneide recomendou que fosse feita uma ampla reunião com os 

alunos e também na AGB para discussão do assunto. 2. ORDEM DO DIA. 2.1. 

Apreciação da ata da reunião de 01/12/2009. O Prof. Emerson informou que como 

nenhum programa apresentou propostas para os critérios de seleção de 

ranqueamento de pedidos de auxílio para participação em eventos solicitados junto à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP, prevaleceu o da Geografia Física. Informou 

que os critérios serão os seguintes: alunos: 1) aluno que já realizou qualificação, 2) 
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se aluno for bolsista – verificar se utilizou recurso no curso, 3) trabalho oral ou painel 

(preferência oral); professores: 1º) autoria/co-autoria, 2º) desenvolvimento de 

atividades (visita a instituição, trabalho de campo, reunião com grupo de pesquisa, 3º) 

se fez parte da comissão científica e comissão organizadora do evento.  A referida ata 

foi posta em votação e aprovada. 2.2. Abertura de vagas para o processo seletivo 

2010 – O Prof. Emerson informou que o processo seletivo será de 22 a 26 de março e 

está dividido em 3 etapas: 1ª. etapa consiste em prova de língua estrangeira que é 

eliminatória e se realizará em 27 de abril de 2010, às 10h00. Os docentes serão 

consultados para a preparação dos textos para aplicação da prova. No dia 27 de abril, 

no período da tarde os orientadores corrigirão as provas e o resultado será divulgado 

no site. A 2ª. etapa consiste em entrevista com o orientador pretendido e a terceira 

etapa ocorrerá no dia 28 de abril com a prova de conhecimento específico, todos 

deverão aplicar a prova conforme normas do programa. O Prof. Emerson leu o edital e 

informou que o documento será publicado no Diário Oficial e deverá ser seguido, 

aquele orientador que aprovar aluno além da vaga publicada deverá encaminhá-lo 

para orientação acadêmica, lembrou que a prova de proficiência deverá ter no mínimo 

nota 7, as provas serão arquivadas para eventuais consultas, principalmente para 

aquele candidato que for reprovado deverão constar os comentários sobre a reprova. 

2.3. Solicitação de reembolso no valor de R$ 649,49 do aluno Danilo Rodrigues de 

Oliveira, referente ao II Congresso Internacional & Simpósio Nacional de Geografia da 

Saúde – O Prof. Emerson leu o documento e informou que o aluno solicitou auxílio 

para Pró-Reitoria, mas o mesmo foi negado, portanto está recorrendo à verba 

PROAP. A Profa. Ligia, orientadora do aluno, informou que ele usou recursos próprios 

e solicita o reembolso de metade do montante solicitado. Após discussão foi aprovado 

a liberação de R$ 400,00 para o pagamento do reembolso. 2.4. Homologação da ata 

de qualificação da aluna Isabel Utimura. Homologada. 2.5. Homologação dos pedidos 

de transferência dos alunos: Marcelo Teixeira César de Oliveira do Prof. Dr. Adilson 

Aansi de Abreu para a Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan; Luiz Afonso Vaz Figueiredo da 

orientação acadêmica para a Profa. Dra. Sueli Ângelo Furlan e Carolina Born 

Figueiredo da orientação acadêmica para Prof. Dr. Jurandyr Luciano Sanches Ross. 
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Homologadas. 2.6. Pedido de desligamento a pedido da interessada do Programa de 

Pós-Graduação em Geografia Física da aluna Virgínia Mendonça Knabben orientanda 

da Profa. Dra. Sidneide Manfredini. Aprovado. 2.7. Apreciação do parecer acerca do 

pedido de credenciamento para orientação específica em nível de Mestrado da Profa. 

Dra. Célia Regina Gouveia – O Prof. Emerson informou que nestes casos o professor 

externo pode orientar até 4 alunos de forma plena, ele abre vaga e aceita 4 alunos, a 

partir disso é orientação específica, para esse processo é solicitado o projeto e o 

currículo do aluno, currículo do orientador, parecer da área, aprovação da CCP, CPG 

e Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O Professor leu o parecer do Prof. Jurandyr que foi 

favorável ao pedido. 2.8. Propostas de professores visitantes no programa em 2010 – 

O Prof. Emerson informou que o Prof. Dr. Eduardo Salinas manifestou interesse em 

ministrar disciplina e outras atividades na pós e  informou que no momento é a única 

proposta concreta de professor visitante, o prof. Emerson informou que estaria 

aguardando a manifestação dos Laboratórios para vinda de outros professores 

visitantes e que a permanência mínima para a permanência do professor é de 30 dias 

e a máxima de 90 dias. 2.9. Pedido de reembolso no valor de R$ 350,00 da aluna Ana 

Claudia Carfan, referente à tradução para o idioma inglês do trabalho “Estudo do 

conforto térmico da cidade de São Paulo utilizando o modelo ENVI-met”, submetido ao 

International Journal of Climatology. Reembolso aprovado que será pago com verba 

do Laboratório de Climatologia. O prof. O Prof. Emerson Galvani agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu Rosângela 

Fidalgo Garcez, redigi a presente ata que será discutida e aprovada na próxima 

reunião e assinada pelos presentes. São Paulo, 09 de fevereiro de 2010. 


